
 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 
 IČ: 61100331  IZO: 000068934 
 tel: 318 521 040  datová schránka: u8c7xmj 
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 Dobříš, 29. března 2022 

 Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek ve školním 
 roce 2021/22  (pro obě zkušební období) 

 Na  základě  ustanovení  §  24  vyhlášky  č.  177/2009  Sb.  (Vyhláška  o  bližších  podmínkách  ukončování  vzdělávání 
 ve  středních  školách  maturitní  zkouškou)  ve  znění  pozdějších  předpisů  jsou  pro  školní  rok  2021/2022  jarní 
 i podzimní  zkušební  období  stanovena  následující  kritéria  hodnocení  profilových  maturitních  zkoušek  oborů 
 vzdělávání 7941K81 a 7941K41: 

 Český jazyk a literatura 
 Profilová  maturitní  zkouška  z  českého  jazyka  a  literatury  se  skládá  ze  dvou  čás�:  písemné  práce  a  ústní 
 zkoušky. 

 Písemná práce 
 Kritéria  hodnocení  písemné  práce  jsou  uvedena  v  příloze  1  tohoto  dokumentu.  Žák  může  získat  z  písemné 
 práce nejvýše 30 bodů. Pro úspěšné splnění je třeba dosáhnout alespoň 13 bodů a zároveň: 

 1.  v kritériu IA i IB získat alespoň jeden bod 
 2.  splnit minimální rozsah slov. 

 Žák  může  v  průběhu  písemné  práce  používat  Pravidla  českého  pravopisu.  K  dispozici  bude  v  každé  učebně 
 jedno vydání Slovníku spisovné češ�ny. 

 Ústní zkouška 
 Hodnocení ústní zkoušky se skládá z čás�: 

 I.  Interpretace přečteného díla – maximálně 15 bodů 
 A.  literární druh a žánr 
 B.  kompoziční výstavba 
 C.  doba a místo 
 D.  zasazení výňatku do kontextu díla 
 E.  hlavní myšlenka / mo�vy / celková charakteris�ka díla 
 F.  charakteris�ka postav / vypravěče / lyrického subjektu 
 G.  jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku / tropy a figury / veršová výstavba 

 II.  Literární část – maximálně 20 bodů 
 A.  literární historie 
 B.  literární pojmy 

 III.  Jazyková a stylis�cká část – maximálně 10 bodů 
 A.  jazykový a stylis�cký rozbor 
 B.  jazykové a stylis�cké pojmy 
 C.  výpověď v souladu s jazykovými normami (v průběhu celé zkoušky) 
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 Žák může získat z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nejvýše 45 bodů. Pro úspěšné složení je třeba: 
 1.  získat v každé čás� (I – III) alespoň 3 body a 
 2.  dosáhnout celkově alespoň 20 bodů. 

 Výsledné hodnocení 
 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  českého  jazyka  neuspěl  a  je  hodnocen  stupněm  5  –  nedostatečný, 
 pokud  nesplnil  některou  z  jejích  čás�.  Žák  opakuje  tu  část  zkoušky  (písemnou  práci,  ústní  zkoušku),  ve  které 
 neuspěl. 

 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  českého  jazyka  uspěl,  pokud  splnil  všechny  její  čás�.  Pro  určení 
 celkového  počtu  bodů  je  sečten  počet  bodů  z  písemné  práce  a  ústní  zkoušky  žáka.  Na  základě  celkového 
 počtu bodů je žák hodnocen takto: 

 Počet bodů  Známka 
 75 – 66  1 – výborný 
 65 – 56  2 – chvalitebný 
 55 – 44  3 – dobrý 
 43 – 33  4 – dostatečný 

 < 33  5 – nedostatečný 

 Anglický jazyk 
 Profilová  maturitní  zkouška  z  anglického  jazyka  se  skládá  ze  dvou  čás�:  písemné  práce  a  ústní  zkoušky.  Obě 
 čás� jsou v souladu se ŠVP na úrovni B2. 

 Písemná práce 
 Kritéria hodnocení písemné práce: 

 I.  Zpracování zadání / obsah 
 A.  Zadání 
 B.  Rozsah, obsah 

 II.  Organizace a koheze textu 
 A.  Organizace 
 B.  Prostředky textové návaznos� 

 III.  Slovní zásoba a pravopis 
 A.  Přesnost 
 B.  Rozsah 

 IV.  Mluvnické prostředky 
 A.  Přesnost 
 B.  Rozsah 

 V  každém  kritériu  (IA  až  IVB)  lze  získat  0  –  3  body.  Žák  může  získat  z  písemné  práce  nejvýše  24  bodů.  Pro 
 úspěšné  splnění  je  třeba  dosáhnout  alespoň  10  bodů  a  zároveň  v  kritériu  IA  (zadání)  získat  alespoň  jeden 
 bod. 

 Ústní zkouška 
 Hodnocení ústní zkoušky se skládá z čás�: 

 I.  Téma a odpovědi na otázky k vylosovaným tématům – maximálně 18 bodů 
 A.  znalos� reálií 
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 B.  slovní zásoba daného tématu 
 II.  Popis a porovnání obrázků – maximálně 9 bodů 

 III.  Rozhovor – maximálně 9 bodů 
 A.  ak�vní interakce 
 B.  vyjádření souhlasu, nesouhlasu a navržení řešení 

 Ve všech částech ústní zkoušky se kromě výše uvedeného dále hodno�: 
 ●  slovní zásoba 
 ●  správné použi� mluvnických prostředků 
 ●  plynulost projevu 
 ●  výslovnost 

 Žák  může  získat  z  ústní  zkoušky  z  anglického  jazyka  36  bodů.  Pro  úspěšné  složení  je  třeba  dosáhnout  alespoň 
 16 bodů. 

 Výsledné hodnocení 
 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  anglického  jazyka  neuspěl  a  je  hodnocen  stupněm  5  –  nedostatečný, 
 pokud  nesplnil  některou  z  jejích  čás�.  Žák  opakuje  tu  část  zkoušky  (písemnou  práci,  ústní  zkoušku),  ve  které 
 neuspěl. 

 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  anglického  jazyka  uspěl,  pokud  splnil  všechny  její  čás�.  Pro  určení 
 celkového  počtu  bodů  je  sečten  počet  bodů  z  písemné  práce  a  ústní  zkoušky  žáka.  Na  základě  celkového 
 počtu bodů je žák hodnocen takto: 

 Počet bodů  Známka 
 60 – 53  1 – výborný 
 52 – 45  2 – chvalitebný 
 44 – 36  3 – dobrý 
 35 – 26  4 – dostatečný 

 < 26  5 – nedostatečný 

 Povolené pomůcky 
 V  průběhu  testování  (písemná  i  ústní  zkouška)  lze  používat  slovník,  který  může  obsahovat  přílohy  věnované 
 grama�ce, seznamy zkratek, místopisné názvy apod. Slovník nesmí obsahovat příklady korespondence. 

 Francouzský, německý a ruský jazyk 
 Profilová  zkouška  z  francouzského,  německého  i  ruského  jazyka  (dále  cizí  jazyk)  se  skládá  ze  dvou  čás�: 
 písemné práce a ústní zkoušky. Obě čás� jsou v souladu se ŠVP na úrovni B1. 

 Písemná práce 
 Kritéria hodnocení písemné práce: 

 I.  Zpracování zadání / obsah 
 A.  Zadání 
 B.  Rozsah, obsah textu 

 II.  Organizace a koheze textu 
 A.  Organizace textu 
 B.  Koheze textu a prostředky textové návaznos� 

 III.  Slovní zásoba a pravopis 
 A.  Přesnost použité slovní zásoby 
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 B.  Rozsah použité slovní zásoby 
 IV.  Mluvnické prostředky 

 A.  Přesnost použitých mluvnických prostředků 
 B.  Rozsah použitých mluvnických prostředků 

 V  každém  kritériu  (IA  až  IVB)  lze  získat  0  –  3  body.  Žák  může  získat  z  písemné  práce  nejvýše  24  bodů.  Pro 
 úspěšné splnění je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů a zároveň: 

 1.  v kritériu IA (zadání) získat alespoň jeden bod 
 2.  v kritériu IB splnit podmínku počtu slov 
 3.  musí být písemná práce autorským textem daného žáka. 

 Ústní zkouška 
 Hodnocení ústní zkoušky se skládá z čás�: 

 1.  Konverzační téma – maximálně 12 bodů 
 2.  Práce s textem – maximálně 10 bodů 
 3.  Popis obrázku – maximálně 8 bodů 
 4.  Grama�cká část – maximálně 6 bodů 

 Ve všech částech ústní zkoušky se dále hodno�: 
 ●  Zadání / Obsah a projev 
 ●  Lexikální kompetence 
 ●  Grama�cká kompetence 
 ●  Fonologická kompetence 

 Žák  může  získat  z  ústní  zkoušky  z  cizího  jazyka  36  bodů.  Pro  úspěšné  složení  je  třeba  dosáhnout 
 alespoň 16 bodů. 

 Výsledné hodnocení 
 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  cizího  jazyka  neuspěl  a  je  hodnocen  stupněm  5  –  nedostatečný, 
 pokud  nesplnil  některou  z  jejích  čás�.  Žák  opakuje  tu  část  zkoušky  (písemnou  práci,  ústní  zkoušku),  ve  které 
 neuspěl. 

 Žák  v  profilové  čás�  maturitní  zkoušky  z  cizího  jazyka  uspěl,  pokud  splnil  všechny  její  čás�.  Pro  určení 
 celkového  počtu  bodů  je  sečten  počet  bodů  z  písemné  práce  a  ústní  zkoušky  žáka.  Na  základě  celkového 
 počtu bodů je žák hodnocen takto: 

 Počet bodů  Známka 
 60 – 53  1 – výborný 
 52 – 45  2 – chvalitebný 
 44 – 36  3 – dobrý 
 35 – 26  4 – dostatečný 

 < 26  5 – nedostatečný 

 Povolené pomůcky 
 V  průběhu  testování  (písemná  i  ústní  zkouška)  lze  používat  slovníky,  které  mohou  obsahovat  přílohy 
 věnované grama�ce, seznamy zkratek, místopisné názvy apod. 

 Není  povoleno  používat  slovníky  obsahující  přílohy,  ve  kterých  jsou  uvedeny  základní  charakteris�ky 
 vybraných  typů  textů,  zpracované  ukázky  textů,  užitečné  fráze  k  jednotlivým  typům  textů,  vhodná 
 oslovení/zakončení  u  formálních  dopisů  apod.  Slovník  nesmí  obsahovat  přílohy  věnované  písemnému 
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 projevu,  nesmí  obsahovat  ani  vepsané  poznámky  týkající  se  písemného  projevu,  charakteris�ky  typů  textů, 
 frází k písemnému projevu apod. 

 Výtvarná výchova 
 Zkouška  z  výtvarné  výchovy  má  dvě  čás�:  prak�ckou  a  ústní  zkoušku.  U  ústní  maturitní  zkoušky  se  věnuje 
 žák  prezentaci  výtvarných  prací  a  zkoušení  z  teorie  výtvarné  výchovy  a  dějin  umění  v  poměru  1:2  ve 
 prospěch  teorie  a  dějin.  Poměr  vah  známek  z  prak�cké  a  ústní  zkoušky  je  1:1.  V  případě  nerozhodného 
 hodnocení o výsledné známce maturitní komise hlasuje, při rovnos� hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

 Hudební výchova 
 Zkouška  z  hudební  výchovy  má  dvě  čás�:  prak�ckou  a  ústní  zkoušku.  Poměr  vah  známek  z  prak�cké  a  ústní 
 zkoušky  je  1:1.  V  případě  nerozhodného  hodnocení  o  výsledné  známce  maturitní  komise  hlasuje,  při 
 rovnos� hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

 Ostatní profilové zkoušky 
 Hodnocení  zkoušek  výše  neuvedených  probíhá  dle  ustanovení  platného  klasifikačního  řádu  Gymnázia  Karla 
 Čapka, Dobříš (zejména čás� 4: Kritéria stupňů hodnocení vzdělávání). 

 Navrhl: 

 RNDr. Jiří Kastner 
 ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš 

 Dokument byl schválen maturitní komisí 4. ročníku a maturitní komisí oktávy dne 29. 3. 2022. 

 Mgr. Eva Kratochvílová 
 předsedkyně maturitní komise oktávy 

 Mgr. Eva Šálková 
 předsedkyně maturitní komise 4. ročníku 
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 Příloha 1: Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury 
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